
 

Projekt pt.: „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 oraz z Budżetu Państwa 

Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE UCZEŃ (wzór UM) 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”) 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa 
Wola” (zwanym dalej Projektem), realizowanego w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym 
wizerunku, moich i będącego pod moją prawną opieką dziecka, zgłoszonego w karcie uczestnika do udziału w Projekcie, 
oraz przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem naszych danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, jest Prezydent 

Miasta Stalowej Woli reprezentujący Gminę Stalowa Wola, z siedzibą przy ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu:  

+48 15 64 33 571 lub adresem e-mail: iod@stalowawola.pl  
3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Stalowej Woli - przetwarza nasze dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Nasze dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Projektu i wypełnienia wszystkich obowiązków 

z nim związanych (w szczególności: przeprowadzenia procesu rekrutacji, udzielania wsparcia, potwierdzania 
kwalifikowalności wydatków związanych z udziałem w projekcie, wdrażania, rozliczania, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, archiwizacji, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych  
w ramach Projektu itp.), a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania i rozliczenia zadania realizowanego  
w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

5. Podstawą przetwarzania naszych danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 
a), c), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami: 

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”; 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006  
(Dz. Urz. UE.L.347.470); 

3) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1); 

4) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.), „dalej ustawa wdrożeniowa”. 

6. Administrator przetwarza nasze dane osobowe, w następującym zakresie: 
1) Kraj 
2) Rodzaj uczestnika 
3) Imię uczestnika 
4) Nazwisko uczestnika 
5) PESEL uczestnika 
6) Płeć uczestnika 
7) Wiek uczestnika w chwili przystępowania do projektu 
8) Wykształcenie uczestnika 
9) Adres uczestnika: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod 

pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj, Województwo, 
Powiat, Gmina  

10) Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 
11) Nr telefonu 
12) Nr faksu 
13) Adres e-mail 
14) Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

15) Data zakończenia udziału w projekcie 
16) Planowana data zakończenia edukacji w placówce 

edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia 
17) Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w 

projekcie 
18) Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie 

z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
19) Rodzaj przyznanego wsparcia 
20) Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 
21) Data zakończenia udziału we wsparciu 
22) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia 
23) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań 
24) Osoba z niepełnosprawnościami 
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25) Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

26) W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

27) Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

28) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 
niż wymienione powyżej) 

29) Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym 
Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji 
wnioskiem o dofinansowanie projektu 

30) Dane konieczne do przeprowadzenia badań 
ewaluacyjnych wskaźników rezultatu długoterminowego 
określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-
2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

31) Data i miejsce urodzenia uczestnika 
32) Nazwa szkoły (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod 

pocztowy, Poczta, Miejscowość, Gmina, Powiat, 
Województwo) do której uczęszcza uczeń 

33) NIP szkoły do której uczęszcza uczeń 
34) REGON szkoły do której uczęszcza uczeń 
35) Klasa do której uczęszcza uczeń 
36) Informacje o niepełnosprawności lub specjalnych potrzebach 

edukacyjnych ucznia (orzeczenia/opinie) 
37) Informacje o zagrożeniu wykluczeniem społecznym ucznia, w 

tym o: objęciu go dożywianiem/wsparciem MOPS, nadzorem 
kuratora oraz wychowywaniu się w domu dziecka 

38) Informacje o ocenach na świadectwie ucznia 
39) Informacje o uzdolnieniach/problemach w nauce ucznia 
40) Informacje o rodzajach zajęć, w których chciałby uczestniczyć 

uczeń 
41) Informacje o wcześniejszym korzystaniu z danego typu 

wsparcia przez ucznia 
42) Informacje o przynależności uczestnika do danej grupy zajęć 
43) Informacje o obecności na zajęciach dla uczniów  
44) Informacje o wynikach weryfikacji 

kompetencji/umiejętności/efektów kształcenia, 
zdobytych/rozwiniętych w trakcie zajęć dla uczniów  

45) Informacje o wynikach weryfikacji ankiet 
46) Specjalne potrzeby uczestnika 
47) Imię i nazwisko opiekuna prawnego ucznia. 

7. Odbiorcą naszych danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych osobowych 
pracownicy Urzędu Miasta Stalowej Woli – m.in. członkowie Zespołu Realizującego Projekt oraz Dyrektorzy szkół 
uczestniczących w Projekcie w zakresie niezbędnym do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych  
z realizacją Projektu. 

8. Nasze dane osobowe mogą zostać przekazane m.in.:  
1) Wykonawcom/nauczycielom/trenerom, prowadzącym zajęcia dla uczniów,  
2) podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom, 
3) podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności  

w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in.  
z: Rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

9. Nasze dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Nasze dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązującego prawa, w tym co 

najmniej 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa  
w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia 
zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa. 

11. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane dotyczą. Mam prawo do żądania 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe 
usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: 

1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
państwa członkowskiego; 

2) celów archiwalnych w interesie publicznym: 
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 2014-2020, nie 
przysługuje mi prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych. Ponadto, mam prawo skorzystać  
z przysługujących mi uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania. 

12. Nasze dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.  

13. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

14. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
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